Německé obléhací dělostřelectvo:
„Tlustá Berta“ a její příbuzní

Termín „Tlustá Berta“ se někdy užívá jako obecná přezdívka největších dělostřeleckých zbraní. Původně však vznikl pro jednu zcela konkrétní zbraň, a to německý moždíř ráže 420 mm. Ve své době šlo o opravdu nesmírně výkonnou a utajovanou zbraň, jejíž účinek na pevnosti způsobil zemím Dohody šok.

První světová válka vešla do dějin zejména jako boj o zákopy a pevnosti. K ničení pevností se používalo speciální těžké obléhací dělostřelectvo, na němž hlavně Němci intenzivně pracovali už od konce 19. století. Výsledkem těchto náročných prací ve světoznámé firmě Krupp se pak stal arzenál houfnic a moždířů ráže 280, 305 a 420 mm, jež si na začátku války získaly značný respekt u vojáků na obou stranách fronty. Účinky jejich pozdějšího nasazení však už tak dobré nebyly a postupně se dospělo k závěru, že gigantická a impozantní, ale komplikovaná monstra nebudou správnou cestou vývoje dělostřelectva.

Pobřežní moždíř proti pevnostem
Druhá polovina 19. století probíhala rovněž ve znamení „závodů ve zbrojení“ mezi pevnostmi a obléhacími děly. Začaly se stavět kompaktnější mnohoúhelníkové pevnostní objekty, kdežto na straně artilerie se objevily výkonnější druhy střelného prachu a zpožďovací roznětky, které umožňovaly efektivnější ničení zdí. Již existující pevnosti byly zesilovány betonem, přibývaly podzemní prostory a děla se stěhovala do obrněných otáčivých věží. Moderní pevnosti získaly podobu jakýchsi „suchozemských bitevních lodí“. Zvláště silně byl tento trend budování vidět u států, jež hraničily s Německem, které bylo (a rozhodně ne neoprávněně) podezříváno, že se chystá zahájit další válku. Francouzi, Belgičané a Rusové tedy stavěli nové pevnostní objekty, na které bylo tehdejší německé dělostřelectvo krátké. Je totiž třeba poznamenat, že po vyhrané prusko-francouzské válce v roce 1870 došlo v německé armádě k velké redukci dělostřelectva a veliké obléhací zbraně se dostaly na úplný okraj zájmu. Na konci století ovšem Němci náhle zjistili, že jejich děla ráží 150 a 210 mm nestačí na nové objekty pravděpodobného protivníka. V roce 1893, krátce po podepsání spojenecké dohody mezi Francií a Ruskem, jíž se Německo obávalo, tedy přišel do zbrojovky Krupp požadavek z Berlína, aby začala pracovat na nových, mnohem výkonnějších obléhacích dělech. Kruppovi inženýři dovedli odpovědět velice rychle, protože již podobnou zbraň vlastně měli. Tzv. Küstenmörser (pobřežní moždíř) bylo obrovské dělo ráže 305 mm, původně vyrobené, jak ostatně napovídal název, pro ochranu pobřeží, resp. ostřelování bitevních lodí. K tomu účelu se sice ukázalo jako nepoužitelně nepřesné, zato však uzrála myšlenka nasadit ho k demolici pevností. Armádní dělostřelci byli nadšeni a roku 1897 zbraň zařadili do výzbroje pod jménem schwerer Küstenmörser (aby skryli skutečný účel), ale nejčastěji se jí říkalo Beta-Gerät. Do roku 1906 pak bylo postaveno celkově devět kusů, avšak poté počáteční nadšení dělostřelců poněkud ochladlo.

Ničivější, ale ještě méně pohyblivé
Beta-Gerät měl sice obrovskou ničivou sílu, ale jednalo se o monstrum o váze 30 tun, které se muselo dopravovat na třech železničních vozech (a celá baterie se dvěma moždíři potřebovala dokonce 31 vagónů). Uvedení do bojového stavu zabralo přinejmenším 12 hodin, jelikož bylo nutno všechny součásti složit z vagónů, pak zase naložit na polní úzkorozchodnou železnici či silniční vozy (tažené parními, potom benzínovými traktory) a převézt na místo, odkud se měla vést palba. Po urovnání povrchu se nejdřív z velkých dřevěných desek zbudovala základna, na kterou se pak umístilo ložiště, lafeta a hlaveň moždíře. Posléze se navíc ukázalo, že ani takové monstrum nemusí stačit, neboť nové studie naznačily, že by nejnovější francouzské a belgické pevnosti jeho střelbě odolaly. Generalita tedy v roce 1907 požádala Kruppa o ještě výkonnější dělo k ničení betonových gigantů. Vznikl schwerer Küstenmörser 09 alias Beta-Gerät 09, jenž měl dvojnásobně dlouhou hlaveň (5 m oproti 2,5 m), což prodloužilo dostřel asi o polovinu, tj. z 8 km na zhruba 12 km. Vzrostla i přesnost a průraznost granátů, ovšem za cenu pohyblivosti ještě horší než u původní podoby. K přepravě jednoho moždíře bylo třeba pěti vagónů, a když se přesunovala celá baterie o dvou kusech, vyžadovala 37 železničních vozů. Nebylo tak divu, že vznikly právě jen ony dva kusy. Zbrojovka Krupp ovšem už pracovala na ještě větší zbrani, a sice kalibru dokonce 420 mm. Kvůli utajení nesla jméno 42cm kurze Marinekanone 11 nebo Gamma-Gerät a konstrukčně se jednalo o zvětšenou podobu předchozí zbraně s hlavní o délce 6,7 m. Jedna tato obluda o váze 150 tun potřebovala na dopravu deset vagónů, 12 hodin trvaly jen úpravy terénu a dalších 12 hodin sestavování děla. Navzdory všem potížím však generalita našla v této zbrani zalíbení, takže do začátku války bylo dodáno pět kusů a dalších pět vzniklo během války, navíc bylo zhotoveno 18 záložních hlavní pro tyto moždíře. Z dnešního pohledu se u těchto i dalších děl ráže 305 a 420 mm asi jednalo spíše o houfnice, avšak Němci je tehdy zařazovali mezi moždíře (Mörser), čehož se držíme i zde.

Jak byla vyvinuta „Tlustá Berta“
Navzdory výrobě „zařízení Beta“ a „zařízení Gamma“ však německá armáda chtěla i moždíře, které nabídnou větší mobilitu. Firma Krupp si byla nemotornosti svých zbraní vědoma, a tudíž se již od roku 1907 zabývala obléhacími zbraněmi na kolových lafetách (Räderlafette). Vznikl tak nejdříve prototyp 280mm houfnice nazvané 28cm L/12 in Räderlafette (zkráceně i.R.), což byla vlastně zvětšená varianta Kruppovy 210mm houfnice. Následoval druhý prototyp, jenž se označoval 28cm L/14 i.R. a disponoval delší hlavní a ochranným štítem. Tyto zbraně nabízely dostřel skoro 10 km a daly se poměrně snadno převážet po silnici, avšak jejich ničivá síla byla nepostačující. Dalším zákonitým krokem tedy byl mobilní 305mm moždíř alias Beta i.R., jenž fakticky vznikl instalací „Bety“ na kolovou lafetu 280mm houfnice. Všechny tři výše popsané zbraně existovaly pouze v jediném prototypu, ale přesto byly později poslány na frontu. Jejich hlavní důležitost ale spočívala v tom, že posloužily coby předstupně pro vývoj nejpovedenější a nejznámější německé obléhací zbraně, jejíž vývoj začal v roce 1911. Dostala oficiální jméno 42cm kurze Marinekanone 12 in Räderlafette, častěji se však užíval krycí název M-Gerät (kde ono M znamenalo Minenwerfer, tj. vlastně minomet), ovšem zdaleka nejznámější se stala pod přezdívkou „Dicke Bertha“ („Tlustá Berta“), se kterou přišli němečtí vojáci. Vytvořili ji podle křestního jména dědičky Kruppova zbrojařského impéria. Není známo, zda se paní Bertha von Krupp o tomto použití svého jména dozvěděla, ale jestli ano, zřejmě ji příliš nepotěšilo, neboť měla ve skutečnosti hodně štíhlou postavu. Obrovský M-Gerät byl ale každopádně povedenou konstrukcí, která spojovala ohromující ničivou sílu s poměrně slušnou pohyblivostí. Hmotnost činila „jen“ 42,6 tun a odlehčená hlaveň o délce kolem 5 metrů dovedla pálit na vzdálenost asi 9,3 km. Celková délka zbraně v bojové pozici činila přibližně 10 m, moždíř byl 4,7 m široký a 4,5 m vysoký a dosahoval kadence až 8 ran za hodinu.

Šest hodin na smontování monstra
Doprava „zařízení M“ po silnici probíhala za pomoci celkem pěti přívěsů, jež táhly benzínové traktory, a to rychlostí do 7 km/h. Nejčastěji se používaly traktory od firem Podeus a Lanz, jež disponovaly motory o výkonu mezi 60 a 90 kW, ačkoli v nouzi mohly moždíře táhnout i parní traktory nebo koňská spřežení. První vůz převážel portálový jeřáb a montážní vybavení, druhý vezl nájezdové kolejnice a součásti platformy, na třetím přívěsu byla převážena kolébka lafety a obrovské rydlo, čtvrtý přívěs byla sama kolová lafeta s pomocnými koly (na níž byl naložen i muniční jeřáb a ochranný štít) a konečně pátý vůz dopravoval hlaveň se závěrem. Než začala samotná montáž, opět bylo nutno vyčistit a srovnat terén. Potom se smontoval portálový jeřáb a sestavila se základová platforma. Na tu po dvojici kolejnic vyjel přívěs s kolébkou a rydlem, jeřáb zvedl kolébku a rydlo zůstalo stát stranou. Potom se na platformu vytáhla kolová lafeta a odpojila se pomocná kola, načež se na lafetu spustila kolébka, na své místo byl instalován štít, muniční jeřáb, poté hlaveň a nakonec rydlo. Tím byl moždíř zkompletován, takže bylo možno odstranit portálový jeřáb a nájezdové kolejnice a zbraň byla připravena k činnosti. V ideálních podmínkách trval celý popsaný proces asi šest hodin. První exemplář „Tlusté Berty“ objednali dělostřelci německé armády v červenci 1912 a dostali jej v prosinci následujícího roku, aby se v únoru 1914 rozběhly na střelnici v Meppenu střelecké zkoušky. O zbraň se pak začal osobně zajímat i císař Vilém II., který nařídil přesun prvního exempláře na střelnici u Kummersdorfu, kde pak sám sledoval další testy, které opět skončily úspěšně. V červnu 1914 byl dodán druhý kus, takže vznikla první baterie, ale armáda už objednávala další dvojice, a tak do konce války získala celkově dvanáct kusů „zařízení M“. Snaha o utajení přinesla své ovoce, neboť velmoci Dohody sice o německých obrovských moždířích věděly, ale nepřikládaly jim velký význam a možnost vzniku mobilní verze si vůbec nepřipouštěly.

Moždíře střílejí na Belgii a Francii
Jak bylo zmíněno výše, německá armáda standardně sestavovala těžká obléhací děla do baterií po dvou zbraních. Podle kalibru přidělených zbraní nesly tyto baterie označení SKM (schwere Küstenmörser) či KMK (kurze Marinekanonen); ty první obdržely zbraně kalibru 305 (a)nebo 280 mm, kdežto ty druhé moždíře ráže 420 mm. Baterie SKM měly tabulkový stav 135 mužů, kdežto baterie KMK měly 240 mužů; v obou případech bylo vždy šest důstojníků. Na počátku mobilizace měla armáda sedm baterií SKM a tři KMK, ale postupně byly zformovány ještě tři baterie SKM a osm baterií KMK, a tak celkově v německé armádě působilo 21 baterií těžkého obléhacího dělostřelectva. Počátkem války bylo všech deset „mobilizačních“ baterií přiděleno celkem logicky na západní frontu, jelikož Němci potřebovali rychle prolomit linie Belgičanů a Francouzů. Svůj „křest ohněm“ prodělala „Tlustá Berta“ při obléhání belgické pevnosti Liège, na kterou zbraně menších ráží prostě nestačily. Baterie KMK 3 zahájila činnost 12. srpna proti objektu Fort Pontisse, jenž se následujícího dne po 36 přímých zásazích (z 51 vypálených ran) vzdal. O tři dny později následovala střelba na objekt Fort Loncin, kde jeden z granátů pronikl do skladu munice a následná gigantická exploze celý objekt doslova roztrhala na kusy. A další dva objekty se vzdaly poté, co 420mm moždíře vypálily své první zaměřovací rány. Pevnostní systém Liège padl a mocnosti Dohody byly v šoku. Následoval útok na Namur, jenž byl cílem střelby moždířů od 22. srpna. Za pět dnů byly všechny objekty zničeny či kapitulovaly, Němci však stále chtěli udržovat oponu utajení, a tudíž zásluhy přiřknuli moždířům zbrojovky Škoda, které získali od Rakouska-Uherska. Německé moždíře se potom podílely i na zdolání pevností mezi městy Toul a Epinal a pálily na pevnosti na přístupech k Paříži. Strach Francouzů potom dále posílil pád belgických Antverp, které se vzdaly 7. října po dvanácti dnech palby moždířů, které zničily pět ze sedmi tamních pevnostních objektů.

Ústup ze slávy a definitivní konec
Další německé moždíře se zapojily do bojů v roce 1915 na východní frontě, když podporovaly útok na pevnost Osowiec, na niž už ale nestačily. Opevnění sice doznalo poškození, bylo však dobyto až v srpnu bez podpory moždířů. Monstra naopak slavila úspěch při opětovném dobytí rakouské pevnosti Przemyśl, kterou v březnu 1915 obsadila ruská armáda. Na konci května se rozpoutala zničující střelba a o pět dní později Němci vstoupili do trosek opevnění. V srpnu se obléhací dělostřelectvo podílelo na dobytí pevnosti Kovno v dnešní Litvě a Novogeorgijevsku ve středním Polsku, což byla vůbec největší obléhací operace na východní frontě. V roce 1915 se moždíře objevily ještě v Srbsku, ale angažmá na západě již bylo skromné, protože už prostě nebylo co dobývat. V roce 1916 přišla epochální bitva o Verdun, tehdy jistě jednu z nejlepších pevností na světě. Moždíře ráží 305 i 420 mm spustily střelbu 21. února, ale pevnostní objekty odolaly. Žádný z nich se nepodařilo dělostřelbou zničit nebo donutit ke kapitulaci. Vážné byly i škody, které moždíře utrpěly, jelikož francouzské dělostřelectvo některé poškodilo či zničilo. Projevilo se též opotřebení zbraní, které způsobilo několik ničivých explozí nábojů v hlavních s následkem škod a ztrát mezi obsluhou. V dalších operacích se sice moždíře také angažovaly, ale už s malým významem. Situaci potom nezměnila ani poslední těžká obléhací zbraň, jíž byl 305mm námořní kanon na lafetě „Tlusté Berty“, označovaný jako Beta-M-Gerät a přezdívaný také „schwere Kartaune“. Dvanáct vyrobených kusů zaznamenávalo potíže a nikdy nedosáhlo slibovaných výkonů. Němci použili moždíře ještě při poslední ofenzívě v roce 1918, ale jejich vliv byl již nepatrný. Válku přežily jen dvě „Tlusté Berty“, které získali Američané, ovšem po testech obě sešrotovali, a navíc jedna zbraň Gamma-Gerät. Němci ji rozložili a uschovali, aby ji na konci 30. let opět sestavili. Byla použita na západní frontě a při obléhání Sevastopolu, ale její osud po návratu do Německa zůstává záhadou. Tak zmizel poslední z obléhacích moždířů, před jejichž ničivou silou se kdysi třásla celá Evropa.
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Munice monstrózních moždířů
Pro obléhací moždíře ráže 305 a 420 mm vyráběly německé zbrojovky tři typy střeliva (každý v obou rážích). První z nich nesl jméno Panzergranate a byl konstruován k ničení nejsilnějších železobetonových objektů. Jednalo se o solidní střelu z tvrzené oceli, jež zpočátku nenesla ani žádnou výbušninu, později však byla přidána malá explozivní náplň, jejíž efekt měl napomoci dělostřeleckým pozorovatelům při sledování dopadů. Druhý typ se nazýval Langgranate a měl menší hmotnost, což umožňovalo palbu na větší vzdálenosti. Stěny byly tenčí a v granátu byla umístěna velká trhavá nálož, jejíž rozbuška měla tři nastavení, a proto granát mohl explodovat buď hned po dopadu, nebo s kratší či delší prodlevou, podle předpokládané tloušťky betonové stěny ostřelovaného objektu. Granáty tohoto druhu ráže 420 mm dovedly vytvořit krátery až 6 m široké a 9 m hluboké. Poslední typ nazývaný kurze Haubengranate měl podobnou koncepci jako předchozí, ovšem díky menší náplni výbušniny byl lehčí, a proto se s ním dalo dosahovat ještě většího dostřelu. Pro představu, největší a nejtěžší granát, tzn. 420mm Panzergranate, byl přes 1,5 m dlouhý, vážil 1160 kg a byl vystřelován za pomoci nábojnice, jež obsahovala 75 kg prachu. Nábojnice byly vyrobené z vysoce kvalitní mosazi a daly se používat opakovaně (i víc než čtyřicetkrát), takže baterii stačila zásoba jen několika kusů.

Parametry německých obléhacích zbraní I. světové války
Název
Beta-Gerät
Beta-Gerät 09
Gamma- Gerät
L/12 i.R. a L/14 i.R.
Beta i.R.
M-Gerät
Beta-M- Gerät
Ráže zbraně
305 mm
305 mm
420 mm
280 mm
305 mm
420 mm
305 mm
Hmotnost celé zbraně
30 t
45 t
150 t
17 t
24,5 t
42,6 t
47 t
Max. hmotnost střely
410 kg
410 kg
1160 kg
285 kg
330 kg
800 kg
345 kg
Max. kadence
15 ran/hod.
12 ran/hod.
8 ran/hod.
15 ran/hod.
12 ran/hod.
8 ran/hod.
8 ran/hod.
Max. dostřel
8,2 km
12 km
14 km
9,7 km
12 km
9,3 km
20,5 km
Doba přípravy k palbě
12 hod.
12 hod.
24 hod.
3–4 hod.
3–4 hod.
5–6 hod.
7–8 hod.
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